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CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

 
 
ACÓRDÃO No: 
RECURSO VOLUNTÁRIO
PROCESSO No: 
AUTO DE INFRAÇÃO N
RECORRENTE: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL N
RECORRIDA: 
 
 
EMENTA 
 
 

I – ICMS. OMISSÃO DE SAÍDAS. FALTA DE REGISTRO DE NOTAS 
FISCAIS DE ENTRADA DE MERCADORIAS. OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR 
PRESUMIDO. PROCEDENTE 
omissão de saídas de mercadorias tributadas, identificada pela ocorr
gerador presumido, tendo como causa a falta de registro de notas fiscais de entrada 
no livro próprio.  

 
II – ICMS. MULTA FORMAL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO 

ACESSÓRIA. FALTA DE REGISTRO DE NOTAS FISCA
MERCADORIAS – É procedente o lançamento fiscal que exige multa formal pelo 
descumprimento de obrigação acessória, quando resta comprovado nos autos, a 
falta de registro nos livros fiscais próprios das notas fiscais de entradas.

 
 

RELATÓRIO 
 
 

O contribuinte foi autuado nos campos 4 e 5 
à omissão de saídas de mercadorias tributadas e 
fiscais de entradas. 

 
Foram anexados aos autos levantamento das notas fiscais eletrônicas de 

entradas não escrituradas, CD
documentos auxiliares de notas fiscais eletrônicas e livros de registros de entradas 
(fls.04/133). 
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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

059/2014 
RECURSO VOLUNTÁRIO No:  8.179 

2012/6690/500044 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2012/000828 

O M PERIPOLLI TOMASI  
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.415.908-8 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

ICMS. OMISSÃO DE SAÍDAS. FALTA DE REGISTRO DE NOTAS 
FISCAIS DE ENTRADA DE MERCADORIAS. OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR 
PRESUMIDO. PROCEDENTE – É procedente o lançamento fiscal originado da 
omissão de saídas de mercadorias tributadas, identificada pela ocorr
gerador presumido, tendo como causa a falta de registro de notas fiscais de entrada 

ICMS. MULTA FORMAL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO 
ACESSÓRIA. FALTA DE REGISTRO DE NOTAS FISCAIS DE ENTRADAS DE 

É procedente o lançamento fiscal que exige multa formal pelo 
descumprimento de obrigação acessória, quando resta comprovado nos autos, a 
falta de registro nos livros fiscais próprios das notas fiscais de entradas.

O contribuinte foi autuado nos campos 4 e 5 do auto de infração, 
à omissão de saídas de mercadorias tributadas e a falta de escrituração de notas 

Foram anexados aos autos levantamento das notas fiscais eletrônicas de 
entradas não escrituradas, CD-ROM, extratos do Simples Nacional, intimação, 
documentos auxiliares de notas fiscais eletrônicas e livros de registros de entradas 
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

ICMS. OMISSÃO DE SAÍDAS. FALTA DE REGISTRO DE NOTAS 
FISCAIS DE ENTRADA DE MERCADORIAS. OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR 

É procedente o lançamento fiscal originado da 
omissão de saídas de mercadorias tributadas, identificada pela ocorrência do fato 
gerador presumido, tendo como causa a falta de registro de notas fiscais de entrada 

ICMS. MULTA FORMAL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO 
DE ENTRADAS DE 

É procedente o lançamento fiscal que exige multa formal pelo 
descumprimento de obrigação acessória, quando resta comprovado nos autos, a 
falta de registro nos livros fiscais próprios das notas fiscais de entradas. 

do auto de infração, referente 
falta de escrituração de notas 

Foram anexados aos autos levantamento das notas fiscais eletrônicas de 
ROM, extratos do Simples Nacional, intimação, 

documentos auxiliares de notas fiscais eletrônicas e livros de registros de entradas 
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O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por via postal (fls.135), 
apresentando impugnação, tempestivamente, com as seguintes alegações 
(fls.137/139 e 149/151): 

 
Que o auto de infração apresenta distorção no cálculo do ICMS; que 
o faturamento nos doze meses anteriores ao mês de apuração foi de 
R$ 319.385,76, tão logo, enquadra-se no percentual de 2,33% e não 
2,56%; que não concorda com a aplicação da multa formal em 
percentuais tão elevados, caracterizando nítido caráter confiscatório.  

 
Ao auto de infração foram juntados levantamento, demonstrativo, 

requerimento de empresário, comprovante de inscrição e de situação cadastral e 
documentos pessoais, auto de infração e levantamentos (fls.140/148). 

 
O processo foi devolvido ao autor do procedimento (fls.152/154) que 

lavrou termo de aditamento às fls. 156/157, retificando o contexto descrito no campo 
4.1, o percentual de multa informado no campo 4.10, a infração tipificada no campo 
4.13 e a penalidade sugerida no campo 4.15 do auto e, em manifestação às fls. 
158/159, informa que como o período de referência em questão é o ano de 2011, 
adotou-se para cálculo do ICMS o mês de julho de 2011 e a receita bruta acumulada 
dos últimos doze meses perfaz um total de R$ 367.671,68, levando a um percentual 
de ICMS de 2,56%. 

 
A autuada foi intimada do termo de aditamento por via postal (fls.162), 

apresentando impugnação às fls.164/165, alegando que não pode concordar com o 
presente termo de aditamento uma vez que fere todos os princípios vigentes do 
direito já que apresenta tratamento diferenciado e favorecimento a uma das partes já 
que foi ignorado o grande número de vícios apresentados no auto de infração. 

 
Fez juntada de procuração (fls.166). 
 
A julgadora de primeira instância, em sentença às fls. 170/172, 

preliminarmente, afirma que o termo de aditamento não fere os princípios vigentes 
no direito, uma vez que o art. 35, § 3º, da Lei 1.288/01 autoriza o saneamento das 
incorreções e omissões do auto de infração, sem que isso acarrete nulidade, não 
havendo favorecimento a uma das partes já que foi renovada a intimação ao sujeito 
passivo, concedendo-lhe a ampla defesa. Conhece da preliminar arguida e nega-lhe 
provimento. 

 
No mérito, aduz que a impugnante não questiona o mérito do 

contencioso, limitando-se a discordar da alíquota aplicada para o cálculo do ICMS. O 
autor do procedimento informa, às fls.156/157, que utilizou a alíquota de 2,56% com 
base na receita bruta anual dos doze meses anteriores, utilizando-se do critério 
estabelecido no art.132, inciso I, da Lei 1.287/01, estando correta sua aplicação. Diz, 
ainda, que as multas formais aplicadas estão previstas no Código Tributário 
Estadual e são previstas para casos de descumprimento de obrigações acessórias, 
que no presente caso, é a falta de registro das notas fiscais de entradas. 

 
Diante do exposto, conhece da impugnação, nega-lhe provimento e julga 

PROCEDENTE o auto de infração nº 2012/000828, CONDENANDO a autuada ao 
pagamento: Campo 4.11 – no valor de R$ 1.545,54 (um mil, quinhentos e quarenta e 
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cinco reais e cinquenta centavos) mais os acréscimos legais e Campo 5.11 – no 
valor de R$ 12.074,57 (doze mil, setenta e quatro reias e cinquenta e sete centavos) 
mais acréscimos legais. 

 
Ciente da decisão prolatada em primeira instância a empresa apresentou 

recurso voluntário tempestivo (fls. 176/179) a este Conselho com os mesmos 
argumentos em sede de impugnação. 

 
A Representação Fazendária, em parecer às fls.196/201, entre suas 

considerações, arguiu que os argumentos da recorrente são reprise da peça 
impugnatória e já foram a contento superados e preclusos pela julgadora singular 
sem que haja, a seu ver, algum fato novo que mereça escrutínio. Pede que seja 
confirmada a decisão em Sentença proferida pela Julgadora Singular.   

 
 

VOTO 
 
 
Visto, analisado e discutido o presente processo que exige crédito 

tributário por meio do auto de infração nº 2012/000828, referente à omissão de 
saídas de mercadorias tributadas e à multa formal pela falta de escrituração de 
notas fiscais de entradas. 

 
Compulsando os autos verifica-se que a ilustre julgadora a quo julgou 

procedente o auto de infração nº 2012/000828 condenando a autuada ao pagamento 
dos campos Campo 4.11 – no valor de R$ 1.545,54 (um mil, quinhentos e quarenta 
e cinco reais e cinquenta centavos) mais os acréscimos legais e Campo 5.11 – no 
valor de R$ 12.074,57 (doze mil, setenta e quatro reias e cinquenta e sete centavos) 
mais os acréscimos legais. 

 
De acordo com a julgadora de primeira instância: 
 

A impugnante não questiona o mérito do contencioso, limitando-se a 
discordar da alíquota aplicada para o cálculo do ICMS. O autor do 
procedimento informa, às fls.156/157, que utilizou a alíquota de 
2,56% com base na receita bruta anual dos doze meses anteriores, 
utilizando-se do critério estabelecido no art.132, inciso I da Lei 
1.287/01, estando correta sua aplicação. Diz, ainda, que as multas 
formais aplicadas estão previstas no Código Tributário Estadual e 
são previstas para casos de descumprimento de obrigações 
acessórias, que no presente caso, é a falta de registro das notas 
fiscais de entradas. 

 
Com relação ao campo 4, cumpre assinalar que as pretensões fiscais 

encontram respaldo nos arts. 26, inciso I, da Lei Complementar nº 123/06 c/c artigos 
13 e 14, inciso I, da Resolução CGSN nº 30/2008, tipificados no campo 4.13 do 
termo de aditamento às fls.156. 

 
De outra banda a impugnante não questiona o mérito do contencioso, 

limitando-se a discordar da alíquota aplicada para o cálculo do ICMS. O autor do 
procedimento informa, às fls.156/157, que utilizou a alíquota de 2,56% com base na 
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receita bruta anual dos doze meses anteriores, utilizando-se do critério estabelecido 
no art. 132, inciso I, da Lei 1.287/01, estando correta sua aplicação. 

 
Quanto ao campo 5 do auto de infração, trata-se de descumprimento de 

obrigações acessórias pela falta de registro de notas fiscais de entradas, cujos 
documentos acostadas aos autos pelo fisco, comprovam que o contribuinte deixou 
de registrar nos livros fiscais próprios, as notas fiscais de entrada de mercadorias. 
Desta forma, conclui-se que a recorrente não cumpriu com suas obrigações fiscais, 
deixando de atender determinação expressa da Legislação Tributária do Estado do 
Tocantins, especialmente o inciso II do art. 44 da Lei 1.287/2001, conforme a seguir: 

 
Art. 44. São obrigações do contribuinte e do responsável: 
(...) 
 
II – escriturar nos livros próprios, com fidedignidade, na forma e nos 
prazos normativos, as operações ou prestações realizadas, ainda 
que contribuinte substituto ou substituído; (Redação dada pela Lei 
2.549 de 22.12.11). 

 
Assim, diante das provas carreadas aos autos pelo autuante, entendo que 

são subsistentes, devendo prevalecer a exigência fiscal. 
 
Neste conduto de exposição, o Conselho de Contribuintes e Recursos 

Fiscais do Estado do Tocantins já firmou entendimento, senão vejamos: 
 

ACÓRDÃO Nº: 173/2012 – EMENTA: ICMS. MULTA FORMAL. 
FALTA DE REGISTRO DE NOTAS FISCAIS DE ENTRADAS NO 
LIVRO PRÓPRIO – Prevalece a exigência fiscal quando restar 
provado nos autos, que houve descumprimento de obrigação de 
escrituração das notas fiscais de entradas. 

 
Portanto, decido pela confirmação da decisão de primeira instância, que 

julgou procedente o auto de infração nº 2012/000828 condenando a autuada ao 
pagamento dos campos Campo 4.11 – no valor de R$ 1.545,54 (um mil quinhentos e 
quarenta e cinco reais e cinquenta centavos) mais acréscimos legais e Campo 5.11 
– no valor de R$ 12.074,57 (doze mil, setenta e quatro reias e cinquenta e sete 
centavos) mais acréscimos legais. 

 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 
 
Decidiu, o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito,por 

unanimidade, conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento para, 
confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente a reclamação 
tributária constante do auto de infração no 2012/000828 e condenar o sujeito passivo 
ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 1.545,54 (mil e quinhentos 
e quarenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos) e R$ 12.074,57 (doze mil, 
setenta e quatro reais e cinqüenta e sete centavos), referentes aos campos 4.11 e 
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5.11, respectivamente, mais os acréscimos legais, com alteração da penalidade para 
75% prevista no art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96 para o campo 4.11. O Senhor Rui 
José Diel fez sustentação oral pela fazenda pública. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros Kellen Crystian Soares Pedreira do Vale, Evaniter 
Cordeiro Toledo, João Alberto Barbosa Dias e Valcy Barboza Ribeiro e o Procurador 
do Estado Maurício Fernando Domingues Morgueta. Presidiu a sessão de 
julgamento aos 14 dias do mês de agosto de 2014, o conselheiro Edson Luiz 
Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos quatorze dias do mês de outubro de 2014. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 

Kellen C. S. Pedreira do Vale 
Conselheira Relatora 


